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 چکیده

 در اعتکاف معنوی مراسم اثربخشی بررسی پژوهش این اصلی هدف

 دانش موردی مطالعه) آموزان دانش شادکامی و روانی سالمت افزایش

 روش. بود 95-96 تحصیلی سال در( اردبیل متوسطه مقطع آموزان

 آزمون پس و آزمون پیش طرح از استفاده با آزمایشی شبه پژوهش،

 مقطع آموزان دانش ،پژوهش را آماري جامعۀ. بود کنترل گروه با

 نفر 100نمونه ی پژوهش شامل . تشکیل می دهند اردبیل شهر متوسطه

 در که آموزانی دانش از نفر 100 و اعتکاف در کنندگان شرکت از

 وضعیت و سنی شرایط یکسانی کنترل ضمن) نداشتند شرکت مراسم این



 

 

در نظر گرفته  ساده تصادفی طور بهکه  ،بودند (اجتماعی -اقتصادی

 عمومی سالمت پرسشنامة تکمیل با کننده شرکت آموزان دانش. شدند

GHQ-28 از بعد بار یک و قبل بار یک آکسفورد شادکامی پرسشنامة و 

 دانش براي که حالی در. گرفتند قرار بررسی مورد اعتکاف مراسم

 بعد. گردید اجرا ها آزمون این بار یک تنها معتکف، غیر آموزان

 مورد SPSS-17 آمارى افزار نرم توسط نتایج ها، داده آورى جمع از

 توصیفى آمار از ها داده تحلیل براى. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه

 تحلیل شامل استنباطى آمار و معیار انحراف و میانگین شامل

 اعتکاف مراسم که داد نشان نتایجگردید.  استفاده كوواریانس

 در وشده  مداخله گروه در دانش آموزان روانی سالمت بهبود باعث

 عملکرد در اختالل و جسمانی عالئم افسردگی، اضطراب، عالئم کاهش

به طور معنی  نیز را شادکامی و گذاردمی بسزایی تأثیر اجتماعی

 این در آمدهدستبه نتایج به توجه با. دهدمی افزایشداری 

 و مذهبی مناسک شرکت در مراسم مذکور و گفت توانمی مطالعه،

 شادابی و نشاط افزایش و یروان سالمتبهبود  باعث ،مشابه معنوی

که فراگیر شدن آن برنامه ریزی دقیق مسئوالن را  شودمی نوجوانان

  می طلبد. 

  آموزان دانش شادکامی، روانی، سالمت اعتکاف، کلمات کلیدی:
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   مقدمه  -1-1

 تربیتی، آرمانهای آن در که است ای عرصه پرورش و آموزش

 دنبال اسالمی انقالب طراز های انسان تربیت برای اخالقی و فرهنگی

 و کارآمد قشر جامعه، هر آموزان  از طرفی دیگر، دانش. شوند می

 و ریزیبرنامه عمده بخش که گروهی هستند، کشور هر سازانآینده

 در ها،آن روان سالمت و دهندمی اختصاص خود به را کشور هر بودجه

 بنابراین. است برخوردار بسزایی اهمیت از شانآتی هایموفقیت کسب

 و آموزاندانش روان و نشاط سالمت افزایش بر مؤثر عوامل شناسایی

 بیان پژوهشگران. است پایدار توسعه سویبه گامی هاآن به توجه

 که کاری نشانگر ترینبرجسته و علم بازده نشانگر ترینمهم کنندمی

. است یادگیرندگان روان سالمت دهد، انجام باید آموزشی نظام هر

 نظام آن که دارد این به بستگی آموزشی نظام هر موفقیت روازاین

 انتظار مورد عملکرد به است توانسته میزانی چه به و حد چه تا

به دلیل  دانش آموزان(. 1395 زاده،سلطان و قنبری) یابد دست

شرایط سنی و موقعیت خاص اجتماعی، در معرض استرس های فراوان می 

باشند. نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است و 

نوجوانان ناچارند با رویدادهای انتقالی بسیاری از نظر زیست 

های  شناختی، تحصیلی و اجتماعی روبرو شوند. با توجه به ویژگی

وران با مشکالت خاص خود از جمله اضطراب، خاص نوجوانی، این د

استرس و افسردگی مواجه است. عالوه بر این، از جمله مهمترین 

مشکالت دوره نوجوانی و جوانی عبارت است از: بحران هویت، 

انحرافات اجتماعی، پرخاشگری، بزهکاری، اعتیاد، خود کشی، مشکالت 

ت مربوط به تحصیل تحصیلی، خانوادگی، شغلی، اختالالت عاطفی و مشکال

 و مدرسه.

 رو این از. آید مي شمار به سالمت مهم ابعاد از یكي روان سالمت

 این درمان و كنترل جهت در تالش وعوامل سالمت روانی  بررسي

جامعه باالخص در  سالمت اهداف به دستیابي در مؤثري نقش اختالالت

پیچیدگی (. چرا که 2005 هافمن،)كند  مي ایفا بین دانش آموزان
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گی بشر، سبک و شیوه های زند تغییر ،زندگی در چند دهه اخیر

، کم رنگ شدن سنت ها، آداب و رسوم فشارهای روانی و اجتماعی

انتشار سریع اطالعات که غالبا با اخبار هیجان  گذشتگان، تولید و

باعث شده تا انسان در گردابی برانگیز و فشارزا همراه هستند، 

از طرفی  نابسامانی های روانی و روحی قرار گیرد.از نامالیمات و 

های مهم بهداشت و سالمت یکی از موضوعات مهم زندگی و یکی از شاخص

است. شادکامی  1شادکامیدانش آموزان ویژه برای روانی در جامعه به

از مجموع زندگی،  پایدار یخوشبختعبارت است از احساس خرسندی و 

خاص. شادکامی به همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به نه یک لحظة 

آینده سرمنشأ تحرک، تالش و پویایی است )هزارجریبی و صفری شالی، 

 در. دارد ارزش خدا برای شادکامی روایات، و آیات براساس(. 1389

 و سعادت به بشر که است ماندگار و حقیقی شادی   چنین سایۀ

 واالی هدف به شدننزدیک در واقعی شادکامی زیرا رسد،می خوشبختی

 و علوی) است الهی و انسانی هایخصلت به شدنآراسته و آفرینش

  (.1389 شورآبادی، رنجبر

های مذهبی در کاهش مشکالت روحی ـ نقش آموزهدر این میان، 

 روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده است.

بودن و روحیه و رفتار دینی  رسد که مذهبیبنابراین به نظر می

آیند و باید به های شخصیتی به حساب میداشتن، بخشی از ویژگی

های روانی پرداخته شود. مذهب و مطالعه رابطه آنها با سایر سازه

دار کردن زندگی دارند. عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا

  شرکت در مراسمات مذهبی )اعتکاف و...(، رفتارهایی از قبیل

توانند از طریق ایجاد زیارت و... می عبادت، خداوند، به توكل

های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. امید و تشویق به نگرش

زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال،  داشتن معنا و هدف در

مندی از زای زندگی، بهرهدر شرایط مشكل امیدواری به یاری خداوند

هایی هستند و معنوی و...، همگی از جمله روشهای اجتماعی حمایت

توانند در مواجهه با حوادث می كه افراد مذهبی با دارا بودن آنها

                                                           
1. Happiness 
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تواند در می فشارزای زندگی، آسیب كمتری را متحمل شوند. مذهب

، کاهش اضطراب و زداییها، نقش مؤثری در استرستمامی موقعیت

ت، ارزیابی شناختی فرد، ارزیابی موقعی داشته باشد و در افسردگی

و...، سبب كاهش گرفتاری روانی  های مقابله، منابع حمایتیفعالیت

 کشور یک در ما اینکه به توجه با (.1386 ،همکاران)صیادی و  شود

 های آموزه اساس بر عمل و دینی اعتقادات و کنیم می زندگی مذهبی

 در موثر عوامل جمله از دارد، ای ویژه اهمیت ما فرهنگ در دینی

در واقع برخورداری از . است داری دین شادمانی و سالمت روانی،

کمک می کند تا بداند در زندگی به دنبال  روحیه مذهبی به افراد

چه چیزهایی می  چه ارزشها و محورهای کلیدی بوده و از زندگی

افراد می توانند کمتر به امور  با مشخص شدن این اهداف، .خواهند

 پرداخته و عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت و انرژی خود،اهمیت  کم

 نمایند )محمدی، جلوگیری ، اضطراب و افسردگیاز بروز استرس

 شرکت در مراسمات مذهبی از جمله اعتکاف اینكه به توجه . با(1388

لذا امکان بررسی  است، مذهبی موضوعات اساسی در متون جمله از

را فراهم می کند،  سالمت روانیافزایش در  مراسم مذهبینقش این 

 در اعتکاف معنوی مراسم اثربخشی بررسیپژوهش حاضر هدف بنابراین 

 دانش موردی مطالعه) آموزان دانش شادکامی و روانی سالمت افزایش

 .است( اردبیل متوسطه مقطع آموزان

 مسئله بيان-1-2

 های شیوه در فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغم علی امروزه      

 فاقد زندگی مسائل با رویارویی در افراد از بسیاری زندگی،

 با مواجهه در را آنان امر همین و اند اساسی و الزم های توانایی

 نموده پذیر آسیب آن مقتضیات و روزمره زندگی مشکالت و مسائل

 فشارهای با مدارا امکان که است داده نشان ها ارزیابی. است

 و کشور پیش دهه دو با مقایسه در محسوسی طور به زندگی موجود

 کرده پیدا کاهش یافته، توسعه کشورهای سایر با مقایسه در نیز

 مباحث به اخیر های سال در تا است شده باعث امر، همین. است

 مربوط های برنامه ؛ شود افزونی روز توجّه روان بهداشت و سالمت
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 مهم های سیاست جزو روان بهداشت و سالمت ارتقاء و پیشگیری به

 گروه این از یکیدر این بین (. 1383 پرور، نیک) گیرد قرار کشور

میزان  .باشند می آموزان دانش اجتماعی های آسیب معرض در های

باالی مشکالت رفتاری و هیجانی در بین دانش آموزان کشورهای مختلف 

بیانگر این است که دانش آموزان با چالش های جدی در زمینه سالمت 

 (. 2009و همکاران،  1مواجه هستند ) اندرسونروانی 

یکی از متغیرهای قابل توجه و تأثیرگذار در مسأله ای که       

به آن اشاره شد، سالمت روانی است. سالمت روانی بخش جدایی ناپذیر 

عاطفی و  –از بهداشت عمومی است که فرد را از عناصر شناختی 

همچنین از توانایی های خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه می 

(. سالمت روانی آن حالت بهزیستی 1384گرداند )پورقاز و رقیبی، 

است که افراد قادر باشند براحتی در درون جامعه شان عمل کنند و 

 خصوصیات شخصی برایشان رضایت بخش باشد. 

 بهزیستی هیجانی است که بوسیلهسالمت روانی یکی از حاالت       

پردازد و می ایفای نقشبه جامعه خود  آن افراد به راحتی در درون

بر اساس  شود.رضایت بخش می ها و خصوصیات شخصی برایشان پیشرفت

های توانمندی ، فردی دارای سالمت روان است که:سالمت روانی تعریف

روزمره را داشته های خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرس

باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت داشته 

سالمت روان شامل سالمت عاطفی، روانی و اجتماعی است و تاثیر  .باشد

به عبارتی دیگر، آن بر چگونگی تفکر، احساس وعمل فرد می باشد. 

 زندگی یک سالمتی، الزمه رکن دو از یکی عنوان به رواني سالمت

جامعه،  یک افراد روان سالمت. است فردی بخش ورضایت مفید، موثر

 واعتالی پویایی، بالندگی آن، الزمه سازنده و موثر اقشار خصوصا

 عنوان به دانش آموزان فرد به ومنحصر برجسته نقش .است جامعه آن

 آنها و نیز روانی سالمت تأمین جامعه، ضرورت هر آینده سازان

                                                           
1. Andersson 
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 را ضروری آنها روانی موثر بر سالمت منفی عوامل و حذف شناسایی

 (. 1390خیدانی، )نماید می

دیگری که در پیشگری از آسیب های اجتماعی در بین  متغیر       

دانش آموزان و ارتقای سالمت عمومی آنان قابل توجه به نظر می 

شادکامی نیز بخش مهمی از کیفیت زندگی  رسد، شادکامی می باشد.

(. شادکامی ترکیبی از وجود 2013، 8نوجن و فن هون) به شمار می رود

عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی است)آرجیل، 

(. فردي كه از شادكامي بیشتري 1995، 9؛ آرجیل و مارتین لو2001

برخوردار است، آرامش و احساس امنیت بیشتر، تصمیم گیري راحت 

زندگي سالم و پر انرژي و تر، میزان كار مطلوب و مشاركت بیشتر، 

 (.102005)پریسمن و كوهن،  در نهایت زندگي رضایتمندانه اي دارد

 بصورت خود اکنون زندگی برای فرد که ارزشی میزان به شادکامی

 از یکی که شادکامی. شود می گفته است، قائل یکپارچه و کّلی

 برای است عامیانه واژه یک است، درمانی مثبت بنیادی مفاهیم

است  فرد ی شده ادراک سعادت و سالمت حاصل که ،«خوبی» توصیف

 شناختی شکل دو به فرد، سوی از که سالمتی و سعادت(. 1999 ،1دینر)

 است درونی تجربه یک شده ادراک سعادت. گردد می ارزیابی عاطفی و

 سوی از. است ارزیابی و تعیین قابل فرد خود دیدگاه از تنها که

 نه است درازمّدت حالت یک خلق، برخالف شده، ادراک سعادت دیگر

 میزان یا درجه از فرد قضاوت به شادماني، .گذرا و ای لحظه

 دیگر، عبارت به.شود مي اطالق اش زندگي كل كیفیت مطلوبیت

 دارد دوست را خود زندگي چقدر فرد كه است معنا این به شادماني

 نیز و ضرورت که است ای مساله بودن شاد(. 1387 موسوي، و چلبي)

 مایوس و غمگین،افسرده انسانهای چون باشد،می امروز دنیای

 هایویژگی و برسند خودباوری به و کنند کنترل را خود توانندنمی

 منزوی و بودن منفعل راه دهند، بروز را خود هایتوانمندی و مثبت

 خود جوانی طالیی دوران آنها واقع در و گیرندمی پیش در را شدن

 شاد لذا دهند،می هدر بدانند را آن قدر اینکه بدون و بیهوده را

                                                           
1. Diener 
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 انسان و شودمی حرکت و انگیزه باعث که است ایمحرکه نیروی بودن

 و استادیان) سازدمی فعال موفقیت برای تالش و مسئولیت در را

  (.1390همکاران،

  موثر متغیرهای  ترینعمده از یکی عنوان به دین اخیر های سال در

 متخصصین از بسیاری توجه مورد  افراد روانی  حاالت و رفتار بر

 عامل را دین برخی که جایی تا است گرفته قرار رفتاری علوم

 (.1387 سلطانی،) اندکرده معرفی اجتماعی و فردی بهداشت در اساسی

 3( و یونگ1950)2(، آلپورت1985)1شناسان معروفی از جمله جیمزروان

اند و ( به نقش و تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد پرداخته1969)

های متعددی در مورد اثر مذهب دانند. اخیرًا پژوهشآن را مهم می

بر سالمت روانی انجام شده است و نتایج حاصل از این تحقیقات 

سازگاری و بهداشت  دهد که متغیرهای مذهبی باعث افزایشمی نشان

معتقد ( 2001) 4(. هاریسون1383)سیف و نیکوی، د شوافراد می روانی

اخیرًا  وبین مذهب و سالمت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد  است که

، شواهد تجربی بسیاری را در این زمینه فراهم 5شناسی مذهبیروان

 روان سالمت بر دینی اعتقادات اهمیت و تأثیر مورد در کرده است.

 هایسال در و است گرفته انجام بسیاری هایبحث تاکنون گذشته از

 درمان و روان سالمت تأمین در دین نقش به شناسانروان اخیر

 پور، رئیس و کجباف) اندداشته ایویژه توجه روانی هایبیماری

 كه است بسیاري مسائل درگیر همواره زندگي طول در انسان (.1387

 مختلفي هاي مكانیسم و ابزارها آنها كاهش یا بردن بین از براي

 انسان براي همواره كه راهكارهایي جمله از. برد مي كار به را

. است بوده دیني باورهاي و اعتقادات به بردن پناه بوده مطرح

 حیات فلسفه یك به را او كه است الهي موهبتي آدمي براي دین

 ویژه به رواني، بنیادین هايخواسته و نیازها دین،. كندمي مسلح

 همواره دیني باورهاي. بخشدمي تحقق را جاودانگي، و عشق به نیاز

                                                           
1. James 

2. Allport 

3. Jung 

4. Harrison 

5. Religious psychology 
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 و دوره هیچ در و اند بوده همراه او با  بشر حیات تاریخ طي در

 همكاران، و شریفي)است  نبوده دیني اعتقادات بدون بشر زماني

 توجه پرتو در را شادكامي به رسیدن پردازان نظریه برخي (.1385

 و معناداربودن بنیادي، نیازهاي معنوي، اهداف و ها ارزش به

 و رفعت حیدری) دانند مي واال دیني عالیق و عشق و زندگي، هدفمندي

  (.1389 فر، نوین عنایتی

 زندگي كردن معنا در مثبتي تأثیر مذهبي عقاید و رفتارها        

 و اعتكاف زیارت، عبادت، خداوند، به توكل قبیل از دارند. رفتارهایي

 موجب مثبت هاي نگرش به تشویق و امید ایجاد طریق از توانند مي غیره

(.  1390همکاران،  و درونی و شادکامی فرد شوند )میرغفوري  آرامش

 را ها سختی تحمل که بخشد می انسان به معنوي قدرت نوعی خدا، به ایمان

 از یکی مذهب و دین کند. می دور او از را اضطراب و نگرانی و آسان او براي

 است؛ دیده خود به بشري جامعۀ که است نهادهایی ترین مهم و ترین اساسی

 آن از دامن و نکرده زیست پدیده این از خارج بشر گاه هیچ که اي گونه به

 به را خود فرزندان ابراهیم)ع(  بقره، سورة 132 آیۀ در. است برنکشیده

 خداوندفرماید:  می فرزندانش به خطاب یعقوب)ع( و کرده توصیه آیین این

 همۀ آنکه مگر بمیرید! که زنهار و است برگزیده شما براي را آیین این

 نیازهاي دلیل به دقیقاً  اسالم در عبادتها باشید. تنوع مسلم باید شما

 را روح نیازهاي از معینی عبادتی بخش هر است. انسان گوناگون

 . کند می برآورده

با توجه به تاکید ویژه آموزه های دین به راز و نیاز با 

پروردگار عالم و علی رغم اینکه حضور انسان ها در اجتماع و 

فعالیت های اجتماعی آنان از منظر دین ضروری و الزم است، بر 

ایجاد فرصت هایی برای خلوت کردن انسان ها با خداوند سبحان نیز 

ها اعتکاف است که به معنی  تاکید شده است. یکی از این فرصت

اقامت گزیدن در جایی می باشد، به طوری که فرد معتکف خود را 

محبوس و ملتزم به آن مکان بداند و این التزام ناشی از عظمت و 

. طوالنی توقف و حبس: از است عبارت اعتکافاهمیت آن موضع باشد. 

 و شیء بر روي آوردن یعنی «عکوف» کرده معنا چنین نیز راغب
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 علی عکفته»آن و  بزرگداشت و تعظیم سبیل بر آن بر داشتن مالزمت

 اقامت به اعتکاف اصطالحی، تعریف در«.  حبسته علیه»یعنی « هذا

 متعال خداي عبادت براي جامع مسجد در آن از بیشتر و روز سه

 شرعی اعتکاف راغب، مفردات (. در1403شود )امام خمینی،  می گفته

 و عبادت نیت به که است آمده در مسجد خویش کردن محبوس معنی به

 توان می را اعتکافمراسم مذهبی  گیرد. صورت خداوند به تقّرب

 روزه، نماز،: جمله از فضیلت دانست؛ یا عبادت چند از اي آمیزه

 . ...و نفس محاسبه

 تمامی در مشترك و اسالمی اصلی دستورات از یکی عنوان به روزه      

 اساسی ارکان از یکی عنوان به نیز و دیگر ادیان بعضی و مذاهب اسالمی

 آن بررسی اثرات و گرفته انجام مسلمانان بین فراگیر وسعتی با اعتکاف،

 شناختی روان و بهداشتی مسائل با ارتباط در خصوص به مختلف موضوعات در

 تأثیر بیانگر مختلف تحقیقات نتایج باشد. راهگشا و ارزشمند تواند می

 وري نارساکنش خوابی، بی اضطراب، بدنی، هاي نشانه کاهش در روزه

 رحمانی)است  اجبار و وسواس و پارانوئیدي افکار افسردگی، اجتماعی،

 در ها نشانه این کاهش که دهند می نشان ها (. یافته1393بیدختی، 

. است بوده شاغل غیر و مجرد از افراد بیشتر شاغل و متأهل افراد

 زمانی هاي ریتم در روزه نظیر مذهبی اعمال انجام این، بنابر

 ایجاد باعث خداوند، سوي به افراد کردن متوجه با تکرار شونده،

 خودسازي، در تواند و می شده انسان در روانی و روحی آرامش نوعی

 نتیجه، در و روانی اختالالت کاهش استرس، با مقابله روشهاي

 همکاران، و رضایی موسی.)باشد مؤثر روانی سالمت معنادار افزایش

 (. 1386شفیعی،  ؛1391

 ( به1380کاظمی ) و راوري جابري، انصاري هاي پژوهش همچنین      

 و نفس عزت میزان در ارتقاي روزه مثبت تأثیر از حاکی ترتیب

 و روان سالمت رابطۀ بررسی به که مطالعاتی. اند منازعه نرخ کاهش

 جهت و نماز بین را معناداري مثبت ارتباط نیز اند نماز پرداخته

 درکه، عسکري،)اند کرده گزارش روان سالمت با درونی مذهبی گیري
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 از (2012) همکاران و 1میلر تحقیقات (. نتایج1390محمدي،  و رضایی

 حفاظتی اثري عنوان به عود افسردگی برابر شخصی در مذهب اهمیت

و  با فیزیولوژیک مذهبی و معنوي تمرینهاي و دارد حکایت

افزایش  جمله از مغز، در آن تغییرات و است مرتبط موروفولوژیک

  .است آینده تحقیقات بالقوه براي اهداف از دیگر یکی سروتونین،

 یوجود دارد که به بررس اديیز قاتیدر حال حاضر تحق       

 قاتیاند. تحق پرداخته و سالمتبهزیستی روانی بر  نداريید ریتأث

 یبه عنوان عامل محافظت یمذهب ريیدهد که مذهب و جهت گ ینشان م

 راتیعمل کرده و بر ابعاد مختلف فرد تأث یروان در برابر فشار

 که دهند یمطالعات نشان م نیا شتریگذارد. ب یبر جاي م یمثبت

دارند،  شتريیب ینید هاي تیو افرادي که فعال ندارتریافراد د

 می نشان ها بررسی نتایج سالم ترند. یو جسم یروان ثیمعموالً از ح

 با معناداري طور به دینی، فعالیتهاي در بیشتر مشارکت که دهد

 مواد سوءمصرف الکل، مصرف بزهکاري، کمتر میزان و بیشتر بهزیستی

 و ؛ هاکنی2010، 2است )باگرا مرتبط اجتماعی مشکالت دیگر و

 توجه به اینکهبا  (.2005، 5؛ نانی2003، 4؛ کروز2003، 3ساندرز

پژوهشی در خصوص نقش و تأثیر عمل معنوی اعتکاف بر ابعاد مختلف 

است. لذا هدف پژوهش  هرفتاری و روحی دانش آموزان صورت نگرفت

 یسالمت روان شیاعتکاف در افزا یمراسم معنو یاثربخش یبررسحاضر 

دانش آموزان مقطع متوسطه  یدانش آموزان )مطالعه مورد یو شادکام

   است.( لیاردب

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-3

تمام جوامع به دنبال این هستند که سطح سالمت افراد جامعه خود 

را ارتقاء دهند زیرا برای ایجاد جامعه توسعه یافته داشتن 

برای رشد و پیشرفت  نیروی انسانی سالم ضروری است، زیرا جوامع

                                                           
1. Miller 

2. Bhugra 

3. Hackney & Sanderes 

4. Krause 

5. Nooney 
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نیازمند به نیروی کار همه افراد خود نیاز دارند و این امر 

توجه هر چه بیشتر به امر بهداشت می باشد. که در درجه اول پیش 

گیری و در درجه دوم مداخله و درمان افرادی که درگیر مشکالت و 

بیماری های العالج می باشند، زیرا افرادی که دچار بیماری العالج 

-هستند به نیروی خود ایمان نداشته و گوشه گیری و انزوا می

توانیم سالمت این افراد ای مناسب میروشهای مداخلهگیرند. که با 

 را افزایش داد تا عضو مفیدی از جامعه شوند. 

ساختار روحی و عقلی انسان به گونه ای است که طبعًا به         

سوی ذاتی عظیم، دانا و توانا که آفریده جهان می باشد، جذب می 

نماید. پس شود و در مقابل قدرت و عظمت اش خضوع و کرنش می 

بنابراین توجه به معنویت، دلبستگی به خدا و نوع نگرش افراد به 

معارف الهی می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. با توجه 

به اینکه عصری که در آن زندگی می کنیم، عصر اضطراب نامیده شده 

است و در پژوهش ها یکی از عّلت های کاهش دهنده ترس از مرگ، 

ویت و ارتباط خدا عنوان شده است، پس نتایج این مذهب و معن

پژوهش می تواند مسئولین مربوطه را در زمینه توجه به مذهب و 

مراسمات مذهبی در کاهش مسائل و مشکالت روانی دانش آموزان کمک 

علی ما بر گرایشات نماید. از طرف دیگر با اینکه در جامعه ف

انجام شده در این  توجه وافر می شود و تبلیغاتدینی و معنوی 

زمینه بر کسی پوشیده نیست، اما متأسفانه مفهوم سازی و تعریف 

هایی مواجه شده، پس پژوهش در این زمینه عملیاتی از آن با کاستی

این خأل را پر می کند. همچنین با توجه به اینکه نوجوانی دوره 

سالمت روانشناختی و ای پیچیده ایی از رشد انسان است، تامین 

این قشر در دوران تحصیل و بعد از آن، مسئولیتی سنگین  کامیشاد

 است.

 قشر بین در ما کشور در فرهنگی کار اهمیت به توجه با        

 مسائل از یکی مطالعه این نتایج آموزان، دانش باالخص نوجوان

 انجام بسترهای تقویت تأثیر امر در را مرتبط نهادهای توجه مورد

 و روانی سالمت افزایش در اسالمی معارف به توجه و دینی فرایض
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 سوی از. بود خواهد پاسخگو و بررسی را جامعه سطح در نشاط روحیه

 گیر تصمیم و فرهنگی نهادهای برای مطالعه این نتایج دیگر

 متغیرهای به مربوط امر در نیز ای منطقه سطح در حتی و دانشگاهی

 عوامل فراوانی به توجه باهمچنین . است برداری بهره قابل پژوهش

 حرفه و شخصی زندگی بر آن مخّرب آثار و آموزان دانش در زا استرس

 و معنوي دسترنج جامعه، هر آموزان دانش که آنجا از و آنان اي

 آن فرداي دهندگان سازمان و سازان آینده و جامعه آن انسانی

 بیماري و اختالالت جدید، هاي فّناوري و صنعت پیشرفت با کشورند،

 با و اند داشته چشمگیري افزایش جسمانی، مشکالت و روانی هاي

 دانش روان سالمت در مذهبی اعمال شگرف و عمیق تأثیرات به توجه

 با حاضر مطالعه رابطه، این در نقیض و ضد موارد لحاظ و آموزان

 است، علمی و فرهنگی اصلی های دغدغه از یکی که موضوعی بررسی

  های هجمه به با عنایت. شود می محسوب کشور روز مباحث جزو کامالً 

 و ایران اسالمی جمهوری نظام علیه سلطه نظام ای رسانه و فرهنگی

 و شادکامی و نشاط روحیه کاهش امکان جوان، قشر بین در باالخص

 جمله از دینی مسایل به توجه در ها هجمه این منفی تأثیرگذاری

 دقیقاً  حاضر  مطالعه نوجوانان، و جوانان بین در اعتکاف ی مسأله

   .پردازد می روز مطالب از یکی به

تحقیقات به طور مكرر نشان داده اند كه تعهد مذهبي، بطور کلی 

سرسپردگي و ایمان مذهبي با بسیاري از شاخص هاي سالمت و بیماري 

كاهش اضطراب و افسردگي، افزایش عزت نفس، تحمل و بردباري،  مثل

 اینکه به توجه با همچنینو خودكنترلي در ارتباط بوده اند. 

 سالمت تامین است، انسان رشد از ایی پیچیده ای دوره نوجوانی

 آن، از بعد و تحصیل دوران در قشر این شادکامی و شناختی روان

 بر اعتکاف تأثیر علمی بررسی بنابراین. است سنگین مسئولیتی

 از. رسد می نظر به ضروری آموزان دانش شادکامی و روانی سالمت

 مورد در ناچیز های پژوهش به توجه با پژوهش این دیگر های ضرورت

 که است این خارج، در آن بررسی عدم و داخل در اعتکاف تأثیر

در  زمینه های پژوهش تقویت باعث تواند می زمینه این در پژوهش
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 کلی طور به. شود اسالمی و مذهبی روانشناسی مخصوصاً  و شناسی روان

 روی بر بویژه کشور خارج و داخل در حاضر پژوهش مشابه پژوهشی

 می نظر به ضروری مطالعه انجام این لذا. است نادر آموزان دانش

  .رسد
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A study of the effectiveness of religious seclusion 

(I'tikaf) in increasing mental health and happiness of 

students (Case study: Ardabil high school students)      
  

A. Shojaei & P. Porzoor  

Abstract  

The main objective of this study was to investigate the effectiveness of religious 

seclusion (I'tikaf)  in increasing mental health and happiness of students (case study of 

Ardabil high school students) in the academic year of 1396-97. The research method was 

quasi-experimental using pre-test and post-test design with control group. The statistical 

population of the study is Ardebil high school students. The research sample consisted of 

100 participants in religious seclusion and 100 students who did not attend the event 

(while controlling the same age and socioeconomic status), which were randomly 

considered. Participants completed the General Health Questionnaire (GHQ-28) and the 

Oxford Happiness Questionnaire once before and once after the ceremony. While for 

non-static students, these tests were performed only once. After collecting the data, the 

results were analyzed by SPSS-17 software. For data analysis, descriptive statistics 

including mean and standard deviation and inferential statistics including covariance 

analysis were used. The results showed that religious seclusion ceremony improves the 

mental health of students in the intervention group and significantly reduces the 

symptoms of anxiety, depression, physical symptoms and social dysfunction, and also 

increases happiness significantly. According to the results obtained in this study, it can be 

said that the participation in the same ceremonies and similar religious and spiritual 

rituals, improve mental health and increase the vitality and happiness of adolescents, 

which encompasses the exact planning of the authorities.    

Key words: religious seclusion (I'tikaf), mental health, happiness, students     
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